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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.)
αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή
και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική,
αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download),
διασκευή, μετάφραση ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό
προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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περίοδος υποβολής προτάσεων του Β κύκλου 2012 είναι από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2012.
1. «Προγραμματίστε Έγκαιρα τις Επόμενες Διακοπές σας με Ιστιοπλοϊκό και επωφεληθείτε από τις νέες μειωμένες
μας τιμές για το 2014»
Μέσω της AEGEANBOARD, παρέχεται η δυνατότητα ναύλωσης σκάφους στα Ελληνικά νησιά όπως οι Σποράδες, τα νησιά του
Βορείου Αιγαίου και τη Χαλκιδική. Προγραμματίστε από τώρα τις επόμενες διακοπές σας, με το σκάφος της εταιρίας μας και
επωφεληθείτε από τις νέες μειωμένες τιμές για το 2014, για Καταδυτικές Εξορμήσεις, για Ονειρεμένες Διακοπές με Ιστιοπλοϊκό, για
την Εμπειρία του Γαστρονομικού Τουρισμού….
Το ιδιωτικό μας, πολυτελές ιστιοπλοϊκό σκάφος «ΑΝΕΜΩΛΙΑ» με έτος κατασκευής το 2013 είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο Beneteau
Sense 50’ με σύστημα dock & go και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα standards πολυτέλειας, ώστε να ικανοποιήσει και τον πιο
απαιτητικό πελάτη. Διαθέτει σχεδιαστικές καινοτομίες με έμφαση την απόλαυση και την άνεση τόσο στην πλοήγηση του σκάφους
όσο και στην διαβίωση πάνω σε αυτό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του σκάφους είναι η ευρύχωρη διάταξη της πρυμναίας περιοχής
του, προσφέροντας άνεση στο εξωτερικό σαλόνι η οποία ενισχύεται και από τα δύο καθίσματα του πιλοτηρίου που είναι
πτυσσόμενα παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση κατά την είσοδο στο σκάφος, στη θάλασσα και στην προβλήτα.
Το σκάφος μας, δύναται να ναυλωθεί είτε με κυβερνήτη, είτε χωρίς κυβερνήτη. Καθώς και με πλήρες πλήρωμα (κυβερνήτηςοικοδέσποινα), αλλά και για μονοήμερη ναύλωση ή ναύλωση για Σαββατοκύριακο (σε συγκεκριμένους μήνες), με πλήρες ή μερικό
πακέτο διατροφής. Η βάση του σκάφους μας είναι το λιμάνι της Αμαλιάπολης (στον Παγασητικό κόλπο) καθώς και το λιμάνι της
Σκιάθου, ενώ αεροπορικώς εξυπηρετείται αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο του Βόλου και της Σκιάθου καθώς επίσης και από το
αεροδρόμιο των Αθηνών και τον Κρατικό Αερολιμένα της Θεσσαλονίκης.
Επίσης, η εταιρία μας μπορεί να παρέχει και τις κάτωθι υπηρεσίες:
Ιστιοπλοΐα - Υπηρεσίες ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκάφών
Καταδύσεις με συνδυασμό την ιστιοπλοΐα (Liveaboard καταδύσεις)
Γαστρονομικός τουρισμός (επισκεφτείτε μας στο: http://www.culinaryexperiences.gr)
Κρουαζιέρες (μήνα του μέλιτος, ειδικές κρουαζιέρες για εταιρίες-οργανισμούς)
Snorkeling
Γαστρονομικός τουρισμός
Ιστιοπλοΐα ή κατάδυση με περισσότερα από ένα σκάφη
Το προσωπικό της AEGEANBOARD διαθέτει άριστη γνώση των καλύτερων προορισμών των Σποράδων και των νησιών του Βορείου
Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Σκιάθου, Αλοννήσου, Σκοπέλου, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία «Mama Mia», για
το λόγο αυτό σε περίπτωση που κάποιος πελάτης επιθυμεί να υλοποιήσει το δικό του πρόγραμμα, το προσωπικό της εταιρίας
μπορεί να τον καθοδηγήσει έτσι ώστε να σχεδιάσει το πλάνο διαδρομής που εκείνος επιθυμεί. Οι υπηρεσίες κατάδυσης παρέχονται
μέσω του καταδυτικού μας κέντρου ή άλλων συνεργαζόμενων καταδυτικών κέντρων στις Σποράδες. Επιπλέον, προσφέρουμε μια
πλήρη γκάμα εναλλακτικών διαδραστικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα: Μελέτες για τη δημιουργία και
διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων, Μελέτες για τη δημιουργία και τη διαχείριση των υποβρύχιων μουσείων και Άλλες καταδυτικές
δραστηριότητες
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.aegeanboard.gr), όπου μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από (ενδεικτικά) κάποιες
από τις υπέροχες διαδρομές του «ΑΝΕΜΩΛΙΑ», καθώς και καταδυτικές εξορμήσεις. Μπορείτε φυσικά πάντα να μας
παρακολουθείτε και στο facebook: (https://www.facebook.com/pages/AegeanBoard/227058224065533?ref=hl)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής , τηλ. 2310 531000, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Δέσποινα Κυροπούλου, τηλ. 2310 531000 e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr
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2. Oι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 με τον Ν. 4146/2013
Παρακάτω σας παραθέτουμε τις σημαντικότερες τροποποιήσεις στους τρέχοντες επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, σε
μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, δημιουργίας φιλικότερου περιβάλλοντος για τους επενδυτές.
Αναλυτικότερα οι νέες αλλαγές είναι:
1. Για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 η λήψη προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης, τα αιτήματα θεραπείας και η
εξέτασή τους, καθώς επίσης επιπλέον οριζόντια παράταση ενός έτους, ήτοι μέχρι την 31/12/2014 για τα έργα που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 3299/2004.
2. Στον υπολογισμό του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής μπορούν να συμπεριληφθούν πέραν των άλλων και στοιχεία της
επιχείρησης – φορέα της επένδυσης τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα, (αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις).
3. Η χορήγηση προκαταβολής για έργα του ν. 3908/2011 μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής
επιστολής ύψους +10% από την αιτούμενη προκαταβολή, καθώς και λήψη δεύτερης δόσης προκαταβολής στην περίπτωση
όπου με την α’ δόση δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της επιχορήγησης, ενώ έχει διενεργηθεί έλεγχος στο 50% του έργου και
έχει καταβληθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.
4. Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται όλο το χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται σε δύο χρονικές περιόδους , τον Μάιο και τον
Νοέμβριο κάθε έτους για όσα υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
5. Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης κυρίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε
περιοχές Β.Ε.Π.Ε. εφόσον με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν εξαντλούσαν σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των
Περιφερειακών Ενισχύσεων, [ευνοούνται περιοχές Β.Ε.Π.Ε. Αττικής,(Κερατέας ,Άνω Λιοσίων, Σχιστού,), Θεσσαλονίκης,
Κοζάνης , Λάρισας , Βόλου κ.α.] και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας.
7. Καταργείται για τα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η υποχρεωτική ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής από το μίγμα της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό επιχορήγηση
κεφαλαίου, (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%).
8. Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε
ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.
9. Εντάσσονται τα Κέντρα Αποκατάστασης στις ευνοϊκές διατάξεις επιχορήγησης.
10. Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού (1/2), από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής από την
διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
11. Εφόσον ο επενδυτής επιλέξει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 15
χρόνια αντί των 8 ή τα 10 αντίστοιχα που ίσχυε μέχρι σήμερα.
12. Οι συνέργιες για την περιφέρεια Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης περιορίζονται από 10 σε 5 , ενώ για την επαρχία από 5
σε 3.
13. Στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων,
μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για αυτά που είναι πάνω από 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα, μόνο της φορολογικής
απαλλαγής για το ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό.
14. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάθεσης του ελέγχου των επενδυτικών νόμων και από άλλους εκτός του δημοσίου
φορείς.
Αναλυτική περίληψη του νέου επενδυτικού νόμου όπως ισχύει από 18 Απριλίου 2013 θα δείτε στην ιστοσελίδα μας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. όντας εδώ και 20 χρόνια ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προώθησης, διαχείρισης
και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια όλων των μέχρι σήμερα αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων είναι
έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια για άλλη μια φορά σε όσους από τους επενδυτές
την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος επιχειρήσεων Ελληνικών και Πολυεθνικών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και
στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Γιάννης Κίτσος τηλ 2106563800 κιν. 6947696198, e-mail: kitsos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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3. Οι Επενδυτικές Ευκαιρίες του 3908/2011
και τι Ισχύει Σήμερα Μετά Τις Τελευταίες Αλλαγές

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω ενότητα μετά τις σημαντικές αλλαγές του επενδυτικού νόμου 3908/11 για «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που ψηφίστηκαν και δημοσιεύθηκαν
την Άνοιξη φέτος με τον Ν. 4146/2013 οι επενδυτικές ευκαιρίες βελτιώνονται και παρέχονται στις επιχειρήσεις ευνοϊκότερες συνθήκες για
τις επενδύσεις τους με ορίζοντα την επόμενη 3ετία.
Ήδη για τον α’ κύκλο του 2013 κατατέθηκαν 140 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 536,01 εκ. ευρώ με συνολική
αιτούμενη ενίσχυση 196,03 εκ. ευρώ. Από αυτά, τα 113 επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, 22 στην
γενική επιχειρηματικότητα και 5 στην τεχνολογική ανάπτυξη. Γεγονός που σημαίνει αύξηση στον συνολικό προϋπολογισμό των αιτήσεων σε
σχέση με τον β’ κύκλο του 2012 κατά 40% .
Αναλυτικότερα όσο αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο ισχύουν τα εξής:
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική
μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται
η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα). Ενώ για επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ παρέχονται
μόνο φορολογικά κίνητρα.
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση.
Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια Τουρισμού Υγείας, (ο ορισμός, οι επιμέρους όροι και τα
κριτήρια θα καθοριστούν με ΚΥΑ), επενδύσεις τουρισμού υγείας εντάσσονται μόνο από τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)
Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και ειδικών
τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω ,
επιχειρήσεις camping 3* , ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με την μορφή συνεργιών καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες που
έχουν παύση την λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την επένδυση .
Ακόμη Εντάσσονται τα συνεδριακά Κέντρα, τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα θεματικά πάρκα τα Τουριστικά Λιμάνια Σκαφών
Αναψυχής, τα Γήπεδα Γκόλφ, Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών πηγών, Χιονοδρομικά Κέντρα, Κέντρα Προπονητικού- Αθλητικού
Τουρισμού, Αυτοκινητόδρομοι, καθώς και Κλειστοί Σταθμοί Δημόσιας Χρήσης που πραγματοποιούνται από ιδιώτη για λογαριασμό και
με πρωτοβουλία του δημοσίου.
Εκδοτικές δραστηριότητες
Από τον κατασκευαστικό τομέα, μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και
λιμενικές κατασκευές, καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως και επενδύσεις παραγωγής ή
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
 Τηλεπικοινωνίες.
 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις.
 Επενδύσεις τουρισμού υγείας.
 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
Δεν είναι επιλέξιμοι γενικά οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.
Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της
επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες
επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τα σχέδια με ένταξη σε καθεστώς
φορολογικής απαλλαγής ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός μειώνεται στο μισό.
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Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 70% του προϋπολογισμού
για νέες ΜΜΕ και έως 60% για Μεγάλες και υφιστάμενες Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις ).

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση.






Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.

Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της
επιχείρησης:
o Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ).
o Δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις)
Αμοιβές συμβούλων για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% του προϋπολογισμού και έως 50.000 ευρώ. (παρακολούθηση
επενδυτικού σχεδίου)

Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
Επιχορήγηση κεφαλαίου.
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
Φορολογική απαλλαγή.
Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου ενίσχυσης ανά
περίπτωση, χωρίς η φορολογική απαλλαγή να είναι υποχρεωτική.
Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται
με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή, το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση
συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.




Οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων είναι:
Γενικά επενδυτικά σχέδια
 Γενικής Επιχειρηματικότητας για Υγιείς επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια.
 Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και εισαγωγή καινοτομιών.
 Περιφερειακής Συνοχής, για Αντιμετώπιση περιφερειακών αναγκών.
Ειδικά επενδυτικά σχέδια
 Επιχειρηματικότητας των Νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις με συμμετοχή νέων έως 39 ετών άνω του 50%): Ενίσχυση έως 1.000.000
ευρώ και έως 40% για το σύνολο των δαπανών για τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας. Έχει προκηρυχθεί μία φορά από την έναρξη ισχύος του
νόμου.
 Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (Με προϋπολογισμό από 50 εκ. ευρώ και άνω): παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της
επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.
 Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια (σχέδια 2- 5 ετών άνω των 2 εκ. ευρώ): Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με
χαμηλότοκα δάνεια.
 Συνέργειας και Δικτύωσης (σχέδια από 5 στην Αττική- Θεσσαλονίκη ή 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον επιχειρήσεις υπό μορφή
κοινοπραξίας): Ενισχύσεις βάσει υπουργικής απόφασης.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται όλο το χρόνο ενώ όσα έργα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, αξιολογούνται κατά τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο. Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων
αξιολόγησης, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική
σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται και εγκρίνονται αυτοτελώς.
Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης
στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των
ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες
προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια
σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο
σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης - για κάθε είδους
επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και
την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του
τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών,
εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Γιάννης Κίτσος τηλ 2106563800 κιν. 6947696198, e-mail: kitsos@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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4. Δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»)

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης επιχειρηματικού σκοπού από 10.000-300.000 ΕΥΡΩ & δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά
σχέδια επιχειρήσεων (Από 10.000-800.000 ΕΥΡΩ) είναι στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων σχεδόν των κλάδων
και δραστηριοτήτων, με τις αιτήσεις να ακολουθούν απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Επιλέξιμοι Φορείς
Τα δάνεια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,I.K.E.) που βρίσκονται
σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν, δηλαδή αν είναι ανεξάρτητη,
συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση .
2. Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες Επιχειρήσεις.
4. Αν έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων
δανείων.
5. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
6. Ισχύει ο κανόνας ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
Πρόκειται για σημαντική προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που τρέχει από τον Απρίλιο με καταληκτική ημερομηνία
την 31/12/2013, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας κατά την επιχειρηματική ανάπτυξη τους, είτε με την υλοποίηση
επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια.
Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς η επιτοκιακή
επιβάρυνση είναι μόλις το 50% του εκάστοτε ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου, και ο τρόπος εξυπηρέτησής του είναι σε 3μηνες
τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας Δανείου:
α) Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €300.000, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την
κάλυψη:
1. Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
2. Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων &
βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ
β) Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €800.000 με διάρκεια 5-12 έτη και
αφορά επιχειρήσεις που:
1. Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί
2. Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί
Η λήψη του Δανείου γίνεται από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες.
Επιλέξιμες Δαπάνες είναι οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το με την
δραστηριότητα της επιχείρησης ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την
ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει την γνώση και την δυνατότητα να εξετάσει μαζί σας τις δυνατότητες και προοπτικές του δανείου και
να συνεργαστούν τα στελέχη της για την συγκέντρωση και σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να υποβάλλετε έναν άρτιο
φάκελο για το αίτημά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.atlantisresearch.gr για να δείτε την περίληψη του προγράμματος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παναγιώτης Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 126, e-mail: pchrisochoidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Μαργαρίτης , τηλ. 2310 5310000, εσωτ. 160, email: margaritis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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5. Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα ΙΙ».
Χρηματοδότηση από 30% έως και 55% για ενέργειες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο Εξωτερικό.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και σε επιλεγμένες δραστηριότητες του εμπορίου. Οι
επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως και 55% για την
ενίσχυση δαπανών που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (δαπάνες πληροφορικής, δαπάνες που
αφορούν τα τελευταία στάδια παραγωγής, την προώθηση προϊόντων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις κ.α.).
Ποιοι ενισχύονται:
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής
επικράτειας και λειτουργούν αδιαλείπτως από την 01/08/2012 στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και επιλεγμένων
δραστηριοτήτων του εμπορίου.
Επιπλέον, πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, συνεταιρισμού κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΙΚΕ ή ατομικής επιχείρησης, να τηρούν
βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια
διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Επίσης, δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ και επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πριν την καταληκτική ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης να έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον σε έναν εκ των επιλέξιμων κωδικών δραστηριοτήτων του
προγράμματος,
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός - ειδικές εγκαταστάσεις (έως 50%)
Ενέργειες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (έως 30%)
Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (έως 70%)
Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές – στόχους (έως 60%)
Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (έως 30% και έως 40.000 ευρώ)
Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (έως 50%)
Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 20%)
Λοιπές Δαπάνες (λειτουργικές ενέργειες/δαπάνες και είναι μόνο για ΜμΕ) (έως 10%)


Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, για τις
δαπάνες της κατηγορίας «Λειτουργικές ενέργειες / δαπάνες», ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών της, ορίζεται η
ημερομηνία ένταξης του έργου στο πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 10η Οκτωβρίου 2013.
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τον κωδικό δραστηριότητάς της, από 20.000€ έως
200.000€, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το 60% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 30% μέχρι 55% ως εξής:
Α. Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών ή των υπηρεσιών: 45%
Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε επιλεγμένους τομείς του εμπορίου: 35%
Μεμονωμένες μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών ή των υπηρεσιών: 30%
Β. Συνεργαζόμενες ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών ή επιλέξιμων υπηρεσιών (τουλάχιστον τρεις): 55%
Γ. Συνεργαζόμενες ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών ή επιλέξιμων υπηρεσιών (δύο), με μία ΜΜΕ των επιλέξιμων
κλάδων εμπορίου: 55%
Δ. Συνεργαζόμενες ΜμΕ (δύο) στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών ή επιλέξιμων υπηρεσιών: 55%, με μία επιλέξιμου κλάδου
μεγάλη επιχείρηση: 45%
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν είναι σε θέση να
υποστηρίξει με εξειδικευμένους συνεργάτες όχι μόνο την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά και τον συνολικό
σχεδιασμό, τη μελέτη καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ.: 210 6563800, κιν.: 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ.: 210 6563807, κιν.: 6956303115, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ.: 2310 53100, εσωτ.: 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, τηλ.: 2310 53100, εσωτ.: 128, κιν.: 6944 600830, e-mail: m.kantartzopoulos@atlantisresearch.gr
Δέσποινα Κυροπούλου, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 123, e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ.: 2810 542700, κιν.: 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Δυτικής Ελλάδας:
Νίκος Μαστρογιάννης, κιν.: 6945790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν.: 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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6. Μέχρι 70 % η Χρηματοδότηση Επενδυτικών Έργων από το Πρόγραμμα JESSICA.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο «νέας γενιάς» το οποίο παρέχει στον επενδυτή, χαμηλότοκο δάνειο μέχρι και στο 70% της
επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 30% μπορεί να είναι συνδυασμός από άλλο τραπεζικό δάνειο, συνήθους μορφής (10%), και το
υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια (γη, πάγια, χρηματικά διαθέσιμα).
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης αντλεί κεφάλαια από τους πόρους του ΕΣΠΑ, από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς και από ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους, αυτά, τα
διοχετεύει στην αγορά και ειδικότερα σε επενδυτές οι οποίοι, με ώριμες επενδυτικές προσπάθειες επιδιώκουν την ανάπτυξή τους.
Οι επενδυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα JESSICA είναι :
 Δημόσιοι φορείς ( π.χ. οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις τους, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κλπ)
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε. , Ε.Ε. , ΕΠΕ, Α.Ε. κ.λ.π.)
 Σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ειδικό σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.
Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα JESSICA, (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), είναι
όλες οι επενδυτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ),και
αφορούν τους εξής τομείς:







Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ.
Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.
Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης
εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και/ή της έρευνας και
ανάπτυξης.
Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων
εγκαταστάσεων.
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι προϋποθέσεις ένταξης ενός έργου από τους παραπάνω τομείς στην χρηματοδότηση του JESSICA είναι:







Να διασφαλίζεται η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών ή/ και κοινωνικών ή/ και περιβαλλοντικών ωφελειών.
Να εντάσσονται στον αντίστοιχο χρηματοδοτούμενο άξονα προτεραιότητας των αντίστοιχων ΠΕΠ.
Να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Να συνοδεύονται από ένα άρτιο και αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο και την σχετική επιχειρηματική εμπειρία από
πλευράς φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης.
Να παρουσιάζουν πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές και
επενδυτικές δραστηριότητες και να δύνανται να αποπληρώσουν την συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν.
Να έχουν εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών.

Η διαδικασία για την έγκριση της χρηματοδότησης γίνεται μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) τα οποία είναι οι αποδέκτες
της αίτησης και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν, και αφού εξεταστεί αν η επενδυτική πρόταση πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος.
Το χρονικό περιθώριο υποβολής των αιτήσεων ήδη τρέχει και είναι από την προκήρυξη του προγράμματος μέχρι την εξάντληση των
κεφαλαίων τα οποία έως τις 30/06/2015 θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε και αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια μεγάλης ποικιλίας Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει ήδη εμπλακεί στην
την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και στη σύνταξη των σχετικών φακέλων υποβολής αιτημάτων ένταξης έργων στο
πρόγραμμα JESSICA.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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7. Διμερής Ερευνητική Τεχνολογική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ 2013
Αφορά τους τους ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ενδιαφέρον συνεργασίας με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ για την από
κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου με έδρα στην Ελλάδα , σε σύμπραξη
με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και με ερευνητικούς φορείς του Ισραήλ, με προτεραιότητα σε έργα όπου υπάρχει συνεργασία ελληνικών
επιχειρήσεων με ελληνικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα και
εργαστήρια αυτών).
Oι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με ελάχιστο ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών
του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας .
Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλλει / συμμετέχει μέχρι τρεις (3) προτάσεις συνολικά ως συντονιστής και ως συμπράττων φορέας.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό
ή ισοδύναμα στοιχεία, για Ο.Ε. και Ε.Ε. είναι απαραίτητη η υπέρ δωδεκάμηνη χρήση.
Τομείς Έρευνας & Τεχνολογίας
Το πρόγραμμα δέχεται καινοτομικές προτάσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε όλα τα επιστημονικά πεδία , χωρίς
περιορισμούς . Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων Ε & Τους που :
• Ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό των δύο χωρών και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων και υπηρεσιών , καθώς και σε διείσδυση σε νέες αγορές.
• Υποστηρίζουν τους ανάγκες τους κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς ( τους : ενεργειακή πολιτική,
περιβαλλοντική πολιτική, υγεία κ.λ.π.)
• Παράγουν αξιόπιστη γνώση
Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες.
Α1 & Α2. Δραστηριότητες βασικής και βιομηχανικής έρευνας & Δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης / Επίδειξης , (Δαπάνες

προσωπικού Δαπάνες για όργανα λογισμικού και εξοπλισμού Δαπάνες για κτίρια Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας Δαπάνες
για έρευνα επί συμβάσει
(από φυσικά και νομικά πρόσωπα Τους λειτουργικές δαπάνες Συμπληρωματικά έξοδα)
Β. Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας , (δαπάνες μελετών)
Γ. Κατοχύρωση δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ερευνητικούς φορείς . (οι δαπάνες
κατάρτισης, υποβολής & διεκπεραίωσης τους αίτησης , οι δαπάνες ανανέωσης τους αίτησης, δαπάνες μετάφρασης καθώς και τους δαπάνες
που συσχετίζονται με την ισχύ του δικαιώματος).
Δ. Προβολή, δικτύωση, διάχυση, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων , συνεδρίων,
διασκέψεων, συναντήσεων, workshops (δαπάνες μετακινήσεων , δράσεων δημοσιότητας / προσβολής του έργου , δράσεις συντονισμού και
γενικότερα έξοδα που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τους τους κατηγορίες δαπανών.
Ε. Ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητικών αποτελεσμάτων , Ε &Τους πληροφοριών (Αφορά δαπάνες για το κόστος υλικών, εφοδίων και
παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα τους ερευνητικής δραστηριότητας. Τους δαπάνες μετακινήσεων , δράσεων
δημοσιότητας / προσβολής του έργου , δράσεις συντονισμού και γενικότερα έξοδα που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τους τους κατηγορίες
δαπανών) .

Ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 50% - 80% ανάλογα με το μέγεθος και την επιλέξιμη δραστηριότητα του προγράμματος ενώ η
βασική έρευνα επιδοτείται στο 100%.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη και σε καμία περίπτωση την 30/9/2015.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Αγγλική, έως και την 24.00 τους 14/10/2013 (καταληκτική ημερομηνία ) και θα αξιολογηθούν σε 2
φάσεις βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην περίληψη του προγράμματος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο τους Ελληνικής επικράτειας – από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την
Περιφέρεια Κρήτης – για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη
βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου τους διατάξεις του παραπάνω επενδυτικού προγράμματος. Οι
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου τους μεταποίησης, του τουρισμού και τους παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες τους
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία τους ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης τηλ. 2310531000, εσωτ. 107, κιν. 6944914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος τηλ. 210 6563806,e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737,
e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

8. Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του eTender.gr.
Η υπηρεσία eTender προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, να μειώσουν το κόστος προμήθειας πρώτων
υλών και υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών με δημοπρασίες. Οι δημοπρασίες εκτελούνται σε ένα ενιαίο
περιβάλλον (on-line) πρόσβασης τόσο των διοργανωτών των δημοπρασιών όσο και των συμμετεχόντων (προμηθευτών) σε αυτές.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε: Οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα/υπηρεσίες στην καλύτερη
δυνατή τιμή. Η διαδικασία εφαρμογής της υπηρεσίας είναι απλή χωρίς να απαιτείται πρόσθετος ή ειδικός εξοπλισμός, ούτε
εγκατάσταση συστήματος, καθώς οι διαγωνισμοί διενεργούνται στο διαδίκτυο, με απόλυτη ασφάλεια, στον ιστότοπο
www.etender.gr
Η διοργανώτρια επιχείρηση δημιουργεί το διαγωνισμό με βάση τις ανάγκες προμήθειας υλικών/υπηρεσιών και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών. Σε προκαθορισμένο χρόνο, οι προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες προμηθευτές προσφέρουν μειωμένες τιμές σε
σχέση με την τιμή εκκίνησης, η οποία έχει προκύψει από τις αρχικές προσφορές τους. Η διενέργεια της δημοπρασίας αποφέρει
μειωμένη τιμή, κατά μέσο όρο 15%, από την τιμή εκκίνησης, που είναι η συνήθης τιμή αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών από την
επιχείρηση.
Επιπρόσθετα της επίτευξης της βέλτιστης δυνατής τιμής, η υπηρεσία eTender προσδίδει:
 Διαφάνεια
 Ταχύτητα
 Αξιοπιστία
στο σύνολο της διαδικασίας προμηθειών.
Στους χρήστες της υπηρεσίας παρέχεται υποστήριξη των στελεχών του διοργανωτή της δημοπρασίας καθώς και των συμμετεχόντων
προμηθευτών. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής προσομοιώσεων των διαγωνισμών (εικονικές δημοπρασίες στο
etender.gr) για την εμπέδωση της λειτουργίας του.
Η εφαρμογή eTender συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης του κόστους πρώτων υλών και μέσω του τρόπου χρέωσης της υπηρεσίας, καθώς η χρέωση
συνδέεται αναλογικά με το ύψος του οφέλους από τις δημοπρασίες, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εγκατάστασης, υποστήριξης ή
συνδρομής. Παράλληλα, ενδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία και η διαφάνεια των προμηθειών, τόσο σε επίπεδο
εσωτερικού ελέγχου με δυνατότητα εκτενούς reporting, όσο και σε επίπεδο ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους
προμηθευτές.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:

Κωνσταντίνος Μοδικός , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: modikos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: :

Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
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9. Η διεθνοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων
Είναι κοινή παραδοχή πως μια μικρή και εξεζητημένη μητρική αγορά μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη για απαγκίστρωση από την εσωτερική αγορά αποτελεί κίνητρο διεθνοποίησης των εταιριών και
αναζήτησης νέων, πιο προσοδοφόρων και μεγαλύτερων αγορών.
Η χώρα μας, την τελευταία τριετία βρίσκεται σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. Η συνολική εγχώρια ζήτηση έχει μειωθεί
δραματικά (-10.2% το 2012) προκαλώντας ραγδαία πτώση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Οι
εταιρίες που κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτή την μέγγενη είναι αυτές που είχαν φροντίσει για την διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων τους. Είναι οι εταιρίες που είχαν διαφοροποιηθεί έναντι του εγχώριου ρίσκου, διαφοροποιώντας τους τελικούς
αποδέκτες των προϊόντων τους και κατ’ επέκταση τις πηγές εισοδήματος τους. Με τον τρόπο αυτό διασφάλισαν τη σταθερότητα των
εσόδων τους, δεδομένου πως πολλές χώρες του εξωτερικού επηρεάστηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό από την τραπεζική κρίση του
2007, ενώ πλέον βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης έστω και ασθενικής. Είναι αναμφίβολο πως οι πλέον κραταιές σήμερα εταιρίες είναι
αυτές που εξήγαγαν σημαντικό μέρος των προϊόντων τους σε τρίτες χώρες.
Επιπλέον, το μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς αλλά και η ωριμότητα της δεν δίνουν περιθώρια μεγαλύτερης επέκτασης. Οι
ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να εκλάβουν ως φυσικό επακόλουθο τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους (σε ένα πρώτο στάδιο
μέσω εξαγωγών) στοχεύοντας σε νέες μεγαλύτερες αγορές που προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών. Χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι
ΗΠΑ, αλλά και η παραδοσιακή Ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Αγορά αποτελούν ελκυστικό προορισμό εξαγωγών. Η υψηλή ποιότητα των
ελληνικών προϊόντων αλλά και η ιδιαίτερη εκτίμηση για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία,
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων που θα βοηθήσουν τη διείσδυση τους στις νέες αγορές.
Δεδομένων αυτών αλλά και της πολιτικής επιλογής της χώρας για ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και σε
συνδυασμό με τη μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, από αυτή των επιδοτήσεων παγίων σε αυτή της ενίσχυσης της καινοτομίας,
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, η τωρινή κρίση αποτελεί ίσως μια «αναγκαστική» ευκαιρία δημιουργίας και ενίσχυσης.
Βέβαια οι εταιρίες που θα επιλέξουν την εξωστρέφεια, εκτός από ευκαιρίες έχουν και μια σειρά από ανάγκες που πρέπει να
καλύψουν, ώστε το εγχείρημα τους να στεφθεί με επιτυχία.
Είναι απαραίτητο να διαθέτουν ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Πλάνο που θα αποτελεί πυξίδα για τις
δραστηριότητες και τους στόχους της εταιρίας, καθώς και μια εμπεριστατωμένη γνώση της αγοράς στόχου μέσω εξειδικευμένης
Έρευνας Αγοράς. Επιπλέον οι εταιρίες που θα θελήσουν να αποκτήσουν διεθνή παρουσία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πως
ανεξαρτήτως του μοντέλου διεθνοποίησης τους, θα υπάρξουν αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες, τόσο για την προώθηση των
δραστηριοτήτων τους όσο και για τη δημιουργία του κατάλληλου δικτύου συνεργατών και καναλιών διανομής. Η υποστήριξη,
επομένως, που μπορεί να λάβει μια εταιρία τόσο μέσω Εθνικών/Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (βλέπε Πρόγραμμα
Εξωστρέφεια, Διμερή Ερευνητική & Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015) όσο και μέσω Ιδιωτικών Κεφαλαίων
(Angel Investors, Venture Capital), μπορεί να συνδράμει στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της εξασφαλίζοντας της νέες
ευκαιρίες στον επιχειρηματικό στίβο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελώντας ενεργό μέλος μιας σειράς Πανευρωπαϊκών δικτύων, με σημαντικές επιτυχίες παροχής
υπηρεσιών χρηματοδότησης (Venture Capital, Χρηματοδοτικά Προγράμματα) και συμβουλευτικής, αλλά και όντας η ίδια μια
διεθνοποιημένη εταιρία με στενές και πολύχρονες συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει την δυνατότητα να αποτελέσει αρωγό
στην προσπάθεια των εταιριών να κάνουν τα πρώτα τους βήματα εκτός Ελλάδος.
Η πολύχρονη εμπειρία μας στο διεθνές γίγνεσθαι και η συνεργασία μας με πανευρωπαϊκά δίκτυα και εταιρίες όπως το ΕΒΝ (European
Business and Innovation Centre Network), η “Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματιών TII”, το “ΙPTS”, και το “European Business Angels
Network” (Βέλγιο) αποτελούν απόδειξη εγγύησης της ποιότητας των υπηρεσιών μας αλλά και του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού
της εταιρίας μας.
.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951614, email, karvounidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών:
Γιάννης Κίτσος, τηλ. 210 6563800, εσωτ. 803, κιν. 6947 696 198, email, kitsos@atlantisresearch.gr
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10. Εξαιρετικές ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση startup εταιριών.

Αυξάνεται η αισιοδοξία εύρεσης χρηματοδότησης startup εταιριών στην Ελλάδα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις του επενδυτικού
τοπίου, με το τελικό στάδιο σχηματισμού των Jeremie Funds και την εντατικοποίηση της δραστηριοποίησης μεγάλων ιδιωτικών
εταιριών στην κατεύθυνση χρηματοδότησης startup εταιριών.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα υπό σύσταση Jeremie Funds, τα οποία εξειδικεύονται στους κλάδους των νέων τεχνολογιών ΙΤ και Mobile Τechnology, βρίσκονται
στο τελικό στάδιο σχηματισμού τους και αναμένεται σύντομα η έναρξη των χρηματοδοτήσεων. Τέτοια funds είναι τα First Athens
(startup fund, το οποίο επενδύει μέχρι 1,5 εκ. €), Openfund και Piraeus Capital Management (seed fund, τα οποία επενδύουν μέχρι
0,75 εκ. €), καθώς και το Odyssey (επίσης startup fund), το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει χρηματοδοτήσεις.
Μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, με καλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα, την οποία
αναζητούν να διαθέσουν, με στόχο την αποδοτική χρήση των κεφαλαίων τους και την αύξηση της διασποράς των επενδύσεών τους,
μέσω τοποθετήσεών τους σε εταιρίες ή projects που έχουν τις προϋποθέσεις να διαγράψουν μία εντυπωσιακή πορεία στη διεθνή
αγορά και να επιτυγχάνουν θετικές ταμειακές ροές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης, θέτοντας στη
διάθεση των πελατών της τη μακρόχρονη εμπειρία της και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει
ολοκληρώσει πρόσφατα αντίστοιχες συμφωνίες και συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος, μεταξύ πολλών άλλων ευρωπαϊκών εταίρων,
στα ευρωπαϊκά προγράμματα MOBIP και EMMINVEST, τα οποία έχουν σα στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων δομών στον
ευρωπαϊκό χώρο για τη διενέργεια επενδύσεων και την προσφορά χρηματοδότησης σε εταιρίες και projects στους κλάδους ΙΤ και
Mobile Technology. Επίσης, η εταιρία είναι σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) και του
cluster μικροηλεκτρονικής Corallia.
Οι υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ προς τις εταιρίες - πελάτες της που αναζητούν χρηματοδότηση παρέχονται άνευ κόστους
στο αρχικό τους στάδιο και περιλαμβάνουν αμοιβή μόνο σε περίπτωση επίτευξης χρηματοδότησης (success fee). Οι υπηρεσίες
παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικής, τον εντοπισμό και την προσέγγιση κατάλληλων πηγών
χρηματοδότησης, την εκπόνηση και παρουσίαση του κατάλληλου business plan, την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και την
επιτυχή διεκπεραίωση των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση των πρώτων επιχειρηματικών βημάτων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr

11. Νέα Παροχή Υπηρεσίας Συνεργάτη
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Μέλος KSi Greece
Με βάση την επιτυχημένη μέχρι σήμερα συνεργασία μας και επιτυχημένη πορεία της Εταιρίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
εκτός από την παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητες μας και στην παροχή
Ελεγκτικών, Φορολογικών και Λογιστικών υπηρεσιών, με την ονομασία KSi Greece, ως μέλος της KS International διεθνούς ελεγκτικού
οίκου με παρουσία σε 62 χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, αποτελούμε τον εκπρόσωπο της KS International στην Ελλάδα. Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του διεθνούς
δικτύου, που εκπροσωπούμε, είναι η παροχή ολοκληρωμένων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, με μοναδικό προσανατολισμό
την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε πελάτη-συνεργάτη, με εύλογο κόστος.
Δράττοντας της ευκαιρίας με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε πως σε περίπτωση που η Εταιρία σας
υπάγεται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ο ορισμός τους θα πρέπει να γίνει στην προσεχή Τακτική
Γενική Συνέλευση της 30/06/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τον Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο της KS International παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.ksi.org
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Κωνσταντίνος Δικαιούλιας , τηλ. 213605188, , Fax 210 3388813 url: www.ksi.org, www.bkd.gr
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